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HOTĂRÂREA NR. 3 din 29/03/2022
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Alba, numit prin Decizia nr.
84/30.09.2021,
În temeiul:
 Legii nr.1/2011, art. 99, alin (1) si (7);
 OMECTS 5555/2011, privind regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene/municipiului
Bucuresti de resurse și asistență educațională;
 OMEN 3608/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a
centrelor judetene/municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin OMECTS
5555/2011;
 OMECTS nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 OMEN 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar cu completările și modificările ulterioare;
 OME 5578/10.11.2021 privind aprobarea Metodologiei de miscare a personalului didactic pentru anul
școlar 2022-2023;
 ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea
şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare
şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
 OME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar
(Anexa 1) și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 (Anexa 2).
 ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare a personalului contractual;
 HG 569/2015 privid aprobarea normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și
de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar de stat din 15.07.2015.
 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar înregistrat la
M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 2 / 24 .05.
2021.
 Regulamentului Intern al CJRAE Alba;
În urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.03.2022, consemnată în registrul de procese verbale
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTARĂŞTE:
ART. 1 Se analizează, se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi procedura
privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor pentru înscrierea în învățământul primar în anul şcolar 2022-2023
la nivelul CJRAE Alba.
ART. 2 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi componența
comisiei de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor pentru înscrierea în învățământul primar în anul şcolar 20222023, formată din profesori consilieri școlari din cadrul CJAP: Croitoru Felicia Melania, Anca Simona Brîndușa,
Dumitreanu Ana Florina.
ART. 3 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenți

desemnarea reprezentanților CJRAE Alba, președinte și membru în comisia de contestații COSP după cum
urmează: prof. logoped, coordonator CLI Cinăzan Lucia – președinte comisie de contestații, prof. consilier
școlar Coconu Laurențiu – membru CA, reprezentant CJRAE Alba.
ART. 4 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenți desfășurarea
examenului pentru personalul contractual pentru trecerea de la treapta profesională 3 la treapta profesională 2 a
postului de administrator financiar din cadrul CJRAE Alba.
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ART. 5 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi actualizarea
centralizatorului privind decontarea navetei pentru anul școlar 2021-2022.
ART. 6 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi cererile cadrelor
didactice pentru decontarea navetei din luna februarie 2022.
ART. 7 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate prin compartimentul personal didactic
auxiliar (secretariat).
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